
PANEL PÚBLIC ASSESSOR DE DOW CHEMICAL-TARRAGONA

Reunió del Panel Públic Assessor
9 de juny 2009

Assistents:

Rafa Torres
Gervasio Mogio
Montse Giralt
Pere Casanovas
Pilar Palao
Torni Parera
Joan Mª Sardà
Josep Boronat
Nani Rodríguez

La darrera reunió del Panel abans de l’aturada estiuenca, comença amb la demanda de la
coordinadora a tots els membres del Panel, perquè presentin noves propostes per tractar
a les nostres trobades. També comenta com es va desenvolupar  l’acte de lliurament del
Premi Dow d’enguany. Josep Boronat passa el vídeo que es va gravar i es determina
penjar-lo a la pàgina web del Panel.

Josep Boronat comenta algunes novetats sobre el Panel Assessor de l’AEQT, que sembla
comença  una nova etapa més activa. S’acorda que el nostre representant al panel de
l’Associació, Antoni Parera ens informi de les reunions que es fan. En aquest sentit, Josep
Boronat, també ens explica que hi ha un grup de membres del Panel de l’AEQT que
pretenen impulsar un estudi en profunditat sobre les repercussions de la indústria química
en la salut de la població. Aquest estudi es faria en paral·lel al que patrocina el
Departament de Salut de la Generalitat del que és responsable l’epidemiòleg Enric Rovira,
ja que aquest aixeca algunes desconfiances. Es proposa convidar als impulsors d’aquesta
iniciativa, per tal que ens comentin les seves inquietuds.

Així mateix, ens informa que s’està començant a preparar la trobada de Panels de la
indústria química per al més de novembre i així es demana als presents, proposin temes o
suggeriments per portar a aquesta reunió. La coordinadora comenta que ja fa uns mesos
va enviar un correu als responsables dels diferents panels, oferint la nostra col·laboració i
convidant-los a les nostres reunions i que malauradament no ha rebut cap resposta.



A continuació Josep Boronat ens explica el tancament del site de Dow a  Bilbao, com a
conseqüència de la crisi econòmica. Amb els treballadors afectats, l’empresa ha  proposat
jubilacions anticipades, o trasllats a la planta de Tarragona. En aquest sentit ens fa arribar
una missatge d’Antón Valero sobre les perspectives pessimistes que hi ha per l’estiu i que
fa preveure més dificultats per la tardor. La situació s’agreuja no només per l’aturada dels
sectors de la construcció i l’automòbil, sinó també perquè els preus dels productes estan
per sota dels costos de producció.

Aquest tema obre un diàleg entre els assistents sobre les repercussions que aquesta
situació pot suposar per l’economia de Tarragona. Joan Maria Sardà ens comenta que en
el polígon nord, que ell coneix molt bé per la seva condició d’Alcalde de La Pobla de
Mafumet, els acomiadaments han començat pels treballadors d’empreses subcontractades
però que comença a existir una preocupació creixent per  com pot derivar aquesta crisi.
Amb aquestes reflexions s’acomiada la sessió fins la propera el 15 de setembre.
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